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1.1 Posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace 

1.1.1 Formální posouzení 

Posouzení zadané projektové dokumentace bylo provedeno dle vyhlášky 

č.499/2006 Sb., ve znění aktuální novely č.26/2013 Sb. O dokumentaci staveb, příloha 

č.13 „Rozsah a obsah společné dokumentace pro provádění stavby“ 

1.1.1.1 A Průvodní technická zpráva 

Průvodní zpráva; Předána obsah souhlasí s uvedenou vyhláškou 

1.1.1.2 B Souhrnná technická zpráva 

Souhrnná technická zpráva; Předána obsah souhlasí s uvedenou vyhláškou 

1.1.1.3 C Situační výkresy 

Situace širších vztahů; Předán v potřebné podrobnosti 

Celková situace; Předán v potřebné podrobnosti      

Koordinační situace; Předán v potřebné podrobnosti 

Katastrální situační výkres; Nepředán    

1.1.1.4 D Dokumentace objektu 

SO-01_SO-03 Sportovní hala _ Spojovací chodba 

D1.1 – Architektonicko stavební řešení  

a) Technická zpráva, Předána 

b) Výkresová část; Předána, Chybí výkres stavební jámy 

D1.2 – Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva ; Předána 

b) Výkresová část; Předána, Chybí výkresy ocelových konstrukcí střechy 

c) Statické posouzení; Není součástí předané PD 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí; Součástí TZ 

D1.3 – Požárně bezpečnostní řešení 

a) Technická zpráva-požární řešení; Předána 
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b) Výkresová část, Předána 

D1.4 – Technika prostředí staveb 

a) Technická zpráva; Předány zprávy jednotlivých profesí 

b) Výkresová část, Předány výkresy k jednotlivým profesím 

c) Seznam strojů a zařízení, Není součástí předané PD 

SO – 02 Ubytovna krytý bazén  

D1.1 – Architektonicko stavební řešení  

a) Technická zpráva, Předána 

b) Výkresová část; Předána, Chybí výkres stavební jámy 

D1.2 – Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva ; Předána 

b) Výkresová část; Předána, Chybí výkresy ocelových konstrukcí střechy 

c) Statické posouzení; Není součástí předané PD 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí; Součástí TZ 

D1.3 – Požárně bezpečnostní řešení 

a) Technická zpráva-požární řešení; Předána 

b) Výkresová část, Předána 

D1.4 – Technika prostředí staveb 

a) Technická zpráva; Předány zprávy jednotlivých profesí 

b) Výkresová část, Předány výkresy k jednotlivým profesím 

c) Seznam strojů a zařízení, Není součástí předané PD 

 SO-10 Plynová přípojka 

a) Technická zpráva; Předána 

b) výkresová část; Předána 

SO-11 Vodovodní přípojka 

a) Technická zpráva; Předána 
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b) výkresová část; Předána 

 SO-12 Přípojka splaškové kanalizace 

a) Technická zpráva; Předána 

b) výkresová část; Předána 

SO-13 Přípojka dešťové kanalizace 

a) Technická zpráva; Předána 

b) výkresová část; Předána 

SO-14 Opěrná stěna 

a) Technická zpráva; Předána 

b) výkresová část; Předána 

SO-15 Přípojka elektro  

a) Technická zpráva; Předána 

b) výkresová část; Předána 

1.1.1.5 E Dokladová část 

Nepředána, není součástí posouzení. 

1.1.2 Technologické posouzení předané dokumentace 

Posuzovaná projektová dokumentace byla předána ve stupni Prováděcí 

dokumentace. Předaná dokumentace na mě působila nepřehledně, hlavní nedostatky 

vidím v případech kdy, chybí důležité detaily provedení anebo jsou nevhodně vedeny 

svislé řezy, v několika případech jsem zjistil nesoulad svislých řezů s půdorysy, např. 

jiné nebo špatně rozeznatelné skladby konstrukcí, které by měli být stejné. 

Dalšími nedostatky je velké množství chybějícího kotování, neúplné nebo 

chybné šrafování, např.ve výkresech půdorysu je patrný pracovní prostor stavební 

jámy, který je později určen k zpětnému zásypu, avšak ve svislém řezu není patrné, že 

by byl pracovní prostor vytvořen. 

Před případnou realizací bych, požadoval posouzení některých tepelných 

vazeb, a detailů hydroizolací, které nejsou dle mého názoru vyřešeny tak aby byla 

zajištěno správné provedení a následná požadovaná životnost detailů. 
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Dle mého názoru je v návrhu použito příliš mnoho rozdílných materiálů a velké 

množství různých povrchových úprav, pro které není opodstatněný důvod, a to nám 

tudíž stěžuje realizaci stavby, a v neposlední řadě stavbu prodražuje. 

1.1.3 Chybějící podklady 

Podklady chybějící dle vyhlášky byly uvedeny v předchozí části, jako další 

chybějící dokumenty, které je třeba doplnit, jsou například detaily částí konstrukcí, 

které nejsou patrné ze základních předaných výkresů, nebo také posouzení tepelných 

mostů. 

1.2 Vzorové výkresy 

Vzorové výkresy posuzované dokumentace, jsou přiloženy v přílozeč.1. 

1.3 Seznam literatury 
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